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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1015:Dr%C5%BEava-duguje-

neimarima&catid=11&Itemid=122 

 

Држава дугује неимарима 

АУТПРКА: Дпбрила Сплеща 

Грађевинска сезпна је у пунпм јеку, али истпвременп нишу и велики прпблеми, јер према најнпвијпј 
анализи Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинскпг материјала Србије, пд пкп 8.000 
предузећа шак 80 пдстп је - неликвиднп. Пкп 50 пдстп фирми не исплаћује редпвнп зараде радницима, а 
дугује и дппринпсе за државу. Највећи кривац урущаваоа и беспарице је дуг државе пд пкп 400 
милипна евра, кпликп пп тренутним прпценама пптражују грађевинци за изведене прпјекте, пбјащоава 
Дущкп Вукпвић, председник Сампсталнпг синдиката грађевинарства Србије. 

Указујући на лпще резултате анализе, Вукпвић истише да рукпвпдипци грађевинских кпмпанија сматрају 
да ће пва гпдина заврщити са 50 пдстп маое угпвпрених ппслпва у пднпсу на прпщлу гпдину. Пкп 20 
пдстп испитаних указује да су у великим прпблемима, а да дугпрпшне тещкпће мпгу на крају да сазидају 
и банкрпт. Акп се пвакви трендпви наставе, дп краја гпдине би мпглп да прппадне шак 4.000 фирми у 
бранщи, збпг маока ппслпва, дпдаје Вукпвић. Пн ппдсећа да рупе на рашунима и неликвиднпст 
представљају и блпкаду за равнпправнп ушещће грађевинаца на тендерима. Пре некпликп дана пкупили 
су се представници синдикалних прганизација Србије и Бепграда, кпји шине 60 пдстп пперативе. Са 
скупа је упућен захтев Влади и надлежним министарствима да држава хитнп измири свпја дугпваоа. 
Такпђе тражимп да исте стимулације дп 10.000 евра за птвараое радних места страним кпмпанијама 
важе и за дпмаће фирме. Упућен је и ургентан захтев за изменпм Закпна п јавним набавкама, каже за 
Привредни преглед Мипдраг Милпвић, председник синдиката грађевинарства Бепграда. Милпвић 
прецизира да већина дпмаћих кпмпанија не мпже да испуни услпве тендера, да су странци преузели 
целп тржищте на кпјем се дпмаћини ангажују за ппдизвпђаше. Неке инпстране фирме дају ппгрещне 
ппдатке п технишким, радним и људским капацитетима на тендерима, а шак и региструју фирму у Србији 
без маханизације, каже пн. Резултат хаптишне ситуације се пдражава и на пплпжај пкп 115.000 радника, 
кпликп их је јпщ препсталп, щтп је пплпвина пд 250.000 из 1990. гпдине. Десетине фирми су већи брпј 
радника прпгласиле технплпщким вищкпвима, мнпги су упућени на бирп, дпк се истпвременп 
прибегава ангажпваоу радника прекп пмладинских задруга и агенција. И даље оих пкп 40.000, прекп 
30 пдстп укупнп ангажпваних, ради на црнп, уппзправају сидникалци.  

Без плате 17 месеци 

 Радници грађевинскпг предузећа Партизански пут щтрајкују већ два дана у прганизацији Аспцијације 
слпбпдних и независних синдиката (АСНС) јер већина пд 500 заппслених пд кпјих је пплпвина на 
пдмприма нису дпбили плату већ 17 месеци. Драматишна је ситуација је и у Кпмграпу, где радници 
месецима не примају зараде. У већини фирми плате су пд 20 дп 35 хиљада динара, али збпг курса 
динара и сталних ппскупљеоа, неимари захтевају да Влада хитнп реагује и спреши пад урущенпг 
стандарда. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1015:Dr%C5%BEava-duguje-neimarima&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1015:Dr%C5%BEava-duguje-neimarima&catid=11&Itemid=122
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:Ni%C5%BEa-granica-odlaska-u-

penziju&catid=13&Itemid=112 

Нижа граница пдласка у пензију 

ИЗВПР:  

Нпва француска спцијалистишка влада ппкренула је јуше ппступак за снижаваое границе за пдлазак у 
пензију са 62 на 60 гпдина насупрпт тренду у развијеним земљама у кпјима се све вище ппдиже та 
старпсна граница. Пландпва влада је изнела нацрт уредбе за враћаое границе пд 60 гпдина за неке 
раднике, пппут пних кпји су ппшели да раде са 18 или 19 гпдина или мајки кпје су рпдиле трпје или вище 
деце. Предлпг француске владе се пцеоује кап уступак синдикатима, дпк се, с друге стране, критикује 
да би мпгап скупп да кпщта француски бучет. Пвај пптез је у предизбпрнпј кампаои пбећап и нпви 
председник, спцијалиста Франспа Планд. 

Ппдизаое границе за пдлазак у пензију са 60 на 62 гпдине бип је кљушни деп рефпрме кпју је 2010. 
спрпвела влада у мандату кпнзервативнпг председника Никпле Саркпзија с циљем да се смаоји 
пгрпмни дуг земље, а мнпги екпнпмисти су пценили да старпсна граница није дпвпљнп ппмерена. 
Влада у Паризу је саппщтила да ће предлпг кпји се тише птприлике щестине радника кпји пдлазе у 
пензију, бити заврщен пвпг месеца, а да ће ступити на снагу у нпвембру. Трпщкпви пве рефпрме, кпји се 
прпцеоују на пкп 1,1 милијарди евра следеће гпдине, биће ппкривени малим ппвећаоем издатака за 
пензију при исплати плата, навела је влада. Предлпг је изнесен крпз уредбу, а не закпн кпји би мпрап 
бити усвпјен у парламенту где сада већину имају кпнзервативци. Француски парламентарни избпри 
ппшиоу у недељу, а Планду је пптребна већина у скупщтини да би пстварип већи деп пнпга щтп је 
пбећап у кампаои. Бета @ЛЕГЕНДА: Уместп са 62, у пензију мпжда са 60 гпдина 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Radnici-u-%C5%A0umadiji-

zamrznuli-%C5%A1trajk&catid=20&Itemid=124 

Радници у Щумадији замрзнули щтрајк  

ИЗВПР: БЕТА 

Заппслени у предузећу Шумадија, кпје заппщљава пспбе са инвалидитетпм, замрзли су щтрајк дп 20. 
јуна. Тада би требалп да ппшну прегпвпри са нпвим директпрпм пкп редпвне исплате и намиреоа 
запсталих дугпваоа кап и уппщљаваое капацитета, решенп је агенцији Бета у Сампсталнпм синдикату 
металаца. У генерални щтрајк је 5. јуна ступилп пкп 50 заппслених, међу кпјима пкп 20 радника са 
инвалидитетпм, пд укупнп 85 радника у Шумадији. Председник Сампсталнпг синдиката металаца Дејан 
Маркпвић рекап је агенцији Бета да је скупщтина предузећа ппставила нпвпг директпра Верпљуба 
Брадића кпји је изабран на кпнкурсу на кпј су се пријавила шетири кандидата. 

Намера је да ппшнемп прегпвпре са нпвим директпрпм и да видимп на кпји нашин мпже да рещи наще 
прпблеме, навеп је Маркпвић. Бивщи директпр Радпслав Јпванпвић је недавнп ппднеп пставку и није 
испунип дпгпвпр ппстигнут са синдикатима накпн щтрајка у марту пве гпдине. Јпванпвић је указап на 
лпщ пднпс Министарства екпнпмије са радницима са инвалидитетпм, пднпснп на кащоеое 
рефундација за исплату зарада радницима те категприје.  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:Ni%C5%BEa-granica-odlaska-u-penziju&catid=13&Itemid=112
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:Ni%C5%BEa-granica-odlaska-u-penziju&catid=13&Itemid=112
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Radnici-u-%C5%A0umadiji-zamrznuli-%C5%A1trajk&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Radnici-u-%C5%A0umadiji-zamrznuli-%C5%A1trajk&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=c55ff7e4f9ffbe805f2dfa14b058c2cbc54b6ae6
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/neobus-ponovo-na-prodaju 

"Непбус" ппнпвп на прпдају? 

АУТПР: З. Делић 

Представници Развпјне банке Впјвпдине, заппслени из "Непбуса" ппкрајински секретар за рад и 
заппщљаваое Мирпслав Васин наставиће разгпвпре заппшете збпг кризе у Фабрици аутпбуса 
"Непбус", где щтрајк траје дуже пд месец дана. Данас се разматрала мпгућнпст да се заппсленима 
исплате бар две брутп зараде, пд укупнп псам, кпликп није исплаћенп. Уједнп, заппслени немају ни 
пверене здравствене коижице, па је пптребнп да се за пкп 220 радника уплате и дппринпси за 
пензијскп и здравственп псигураое. Развпјна банка Впјвпдине највећи је ппверилац "Непбуса", кпји је 
дужан пкп 4,5 милипна евра. 

Прпщле седмице из Градскпг пдбпра синдиката металаца Нпвпг Сада шулп се да је један пд предлпга 
какп да "Непбус" изађе из кризе, да се Фабрика аутпбуса приппји Градскпм сапбраћајнпм предузећу 
“Нпви Сад” и да за градскпг превпзника прпизвпди аутпбусе. Такав пример већ ппстпји у Бепграду и 
Нищу, где "Икарбус" пднпснп "Ни бус" прпизвпде аутпбусе за пптребе пва два града. 

- " Непбус "је приватна фирма, а за припајаое градскпм превпзнику требалп би да Фабрика аутпбуса 
пде у стешај, јер би пнда већински власник изгубип правп на управљаое акцијама - пбјаснип је 
председник синдиката металаца Нпвпг Сада Нпвак Васић, дпдајући да би се спајаоем две фирме 
сашувала радна места у фабрици и пдржала прпизвпдоа аутпбуса. 

Васић је рекап да се на састанку пд заступника већинскпг власника, уједнп и маоинскпг власника 
капитала Зпрана Кијца, мпглп шути да се впде прегпвпри пкп прпдаје "Непбуса"и тп са кинеским и 
белгијским партнерима, али да ће се исхпд разгпвпра знати крајем јуна. 
Зпран Кијац јуше је рекап је да ће данас писменп пдгпвприти на питаоа "Дневника", јер је бип заузет. 

Већински власник "Непбуса" је Мпхамедали Маграби из Саудијске Арабије, кпји се у дпмпвини бави 
 превпзпм и у впзнпм парку има пкп 2.000 аутпбуса. 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=07&nav_category=12&nav_id=616517 

КГ: Замрзнут щтрајк у "Щумадији" 
 
ИЗВПР: БЕТА 

Крагујевац -- Заппслени у крагујевашкпм предузећу "Щумадија", кпје заппщљава пспбе са 

инвалидитетпм, замрзли су данас щтрајк дп 20. јуна. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/neobus-ponovo-na-prodaju
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=07&nav_category=12&nav_id=616517
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 Тада би требалп да ппшну прегпвпри са нпвим директпрпм п редпвнпј исплати и намиреоа запсталих 

дугпваоа кап и уппщљаваое капацитета, решенп је агенцији Бета у Сампсталнпм синдикату металаца. 

У генерални щтрајк је 5. јуна ступилп пкп 50 заппслених, међу кпјима пкп 20 радника са инвалидитетпм, 

пд укупнп 85 радника у "Шумадији".  

 

Председник Сампсталнпг синдиката металаца Дејан Маркпвић је рекап агенцији Бета да је скупщтина 

предузећа ппставила нпвпг директпра Верпљуба Брадића, кпји је изабран на кпнкурсу на кпји су се 

пријавила шетири кандидата.  

 

"Намера је да ппшнемп прегпвпре са нпвим директпрпм и да видимп на кпји нашин мпже да рещи наще 

прпблеме", навеп је Маркпвић.  

 

Бивщи директпр Радпслав Јпванпвић је недавнп ппднеп пставку и није испунип дпгпвпр ппстигнут са 

синдикатима накпн щтрајка у марту пве гпдине.  

 

Јпванпвић је указап на лпщ пднпс Министарства екпнпмије према радницима са инвалидитетпм, 

пднпснп на кащоеое рефундација за исплату зарада радницима те категприје. 

 

 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=07&nav_category=12&nav_id=616537 

Радници "Партизан пута" у щтрајку 
 
ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Бепград -- Деп радника "Партизанскпг пута" није ппстиглп дпгпвпр са управпм тпг грађевинскпг 

предузећа у реструктурираоу п исплати запсталих зарада и наставиће щтрајк.птест радника 

"Није ппстигнут дпгпвпр са директпрпм пкп испуоаваоа нащих захтева и тек ћемп размптрити са 

централпм Аспцијације слпбпдних и независних синдиката наще даље прптестне активнпсти", рекап 

јеДпбривпје Ристић, председник щтрајкашкпг пдбпра и главни ппвереник АСНС, шији је предузеће шлан. 

Радници траже месешну исплату зарада за све заппслене, у складу с пптписаним анексима угпвпра п 

раду, кпје касне пд 16 дп 19 месеци, регулисаое здравствене защтите за све заппслене пднпснп пверу 

здравствених коижица и уплату запсталих дппринпса за пензијскп-инвалидскп псигураое кпје није 

уплаћенп за 17 месеци.  

 

Ристић је навеп да 94 заппслена немају пверену здравствену коижицу.  

 

Предузеће "Партизански пут" је приватизпванп 2006. и ппслпвалп је у пквиру Предузећа за путеве 

"Бепград" из састава Нибенс групе, а прпщле гпдине је враћенп држави.  

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=07&nav_category=12&nav_id=616537
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Власник Нибенс групе Милп Ђуращкпвић је ухапщен у мају прпщле гпдине збпг сумое да је пщтетип 

предузећа кпја је куппвап у приватизацији. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:383220-Crna-stopa-nezaposlenosti 

Црна стппа незаппсленпсти 

АУТПРКА: Б. СТЈЕЉА   

Статистика ппказује да се, упркпс кризи, смаоује удеп незаппслених на тржищту рада, али је 

реалнпст другашија. На бирпу 12.689 презимена маое негп прпщлпг месеца 
 
Када бисмп слепп верпвали језику брпјки, шинилп би се да је у Србији, упркпс хрпнишнпј кризи, све 
маое незаппслених. Према ппследоим ппдацима Наципналне службе за заппщљаваоа ппсап у пвпм 
тренутку тражи 762.576 нащих грађана, а у истпм перипду прпщле гпдине на оихпвпм списку билп је 
1.546 презимена вище. И "свежа прпщлпст" указује на тп да се ствари, бар привиднп, крећу на бпље. 
- И у пднпсу на претхпдни месец брпј незаппслених је смаоен и тп за 12.689 пспба, пднпснп за 1,66 
пдстп - навпди Срђан Андријанић из Наципналне службе за заппщљаваое. 
 
Ипак, далекп смп пд ппправка - углас пцеоују екпнпмисти. А и из Међунарпдне прганизације рада у 
Србији ппрушују да се "сувище не занпсимп брпјкама". 
- Без пбзира на пва ппмераоа не мпжемп да пшекујемп знашајнији раст заппсленпсти дп краја пве 
гпдине - пцеоује Јпван Прптић, наципнални кппрдинатпр Међунарпдне прганизације рада у Србији. 
 
БРПЈ ПТПУШТЕНИХ СВЕ ВЕЋИПсим щтп пада брпј незаппслених, у Србији има и све вище пних кпји су 

изгубили свпје раднп местп. Према ппдацима Привредне кпмпре Србије, у пднпсу на април 2011. 

гпдине, брпј заппслених смаоен је за 18.900 пспба, или за 1,1 пдстп: - Пд укупнпг брпја заппслених у 

априлу пве гпдине, 1.332.786 људи радилп је кпд правних лица, дпк се брпј приватних предузетника и 

заппслених кпд оих прпцеоује на 401.016. 

- Статистика ппказује самп ситне кпраке напред, али јпщ нема ни гпвпра п битним ппмацима. Да би дп 
тпга дпщлп, неппхпдне су прпмене Закпна п раду и већи раст брутп друщтвенпг прпизвпда. 
Према званишним прпгнпзама, БДП ће у пвпј гпдини ппрасти свега 0,5 пдстп, щтп је далекп пд 
предуслпва за нпва заппщљаваоа. 
- Да би се стппа незаппслених смаоила за 0,2 пдстп, БДП мпра да ппрасте бар један прпцентни ппен - 
пбјащоава Прптић и дпдаје да су за нпва радна места, псим привреднпг раста, неппхпдне и измене 
Закпна п раду кпји је у пвпм шасу исувище рестриктиван, па "не дпзвпљава ни лак излаз, а ни улаз на 
тржищте рада". 
Мада је Србија дпстигла свпју истпријски најнижу стппу незаппсленпсти, из званишних институција 
указују да није бащ све такп црнп. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:383220-Crna-stopa-nezaposlenosti
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- У 2010. гпдини се заппслилп пкп 140.000 са наще евиденције, а у 2011. смп имали ппјашанп 
заппщљаваое, па је са списка скинутп вище пд 180.000 презимена - кажу у НСЗ. 
С друге стране, у пвпј служби примећују гптпвп истпветне трендпве када је сама структура незаппслених 
у питаоу. Такп и пвпга маја највеће редпве на бирпу стварају млади (пд 25 дп 29 гпдина) кап и пни са 
недпвпљним квалификацијама. Са заврщенпм псмплеткпм у пвпм се шасу ппслу нада шак 218.641 
кандидат. 
 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:383219-Rejting-Srbije-quotPlivamoquot-po-dnu 

Рејтинг Србије: "Пливамп" пп дну 

АУТПР: В. Ц. С.   

Нпвпсти истражују - пп мнпгим критеријумима смп међу најлпщијима на свету. Неславнп местп пп 

здравству, демпкратији, кпрупцији, пдливу мпзгпва 
 
ЈПШ се није стищала бура пкп недавне инфпрмације да је Србија на сампм дну листе пп квалитету 
здравства, када нам је стиглп нпвп истраживаое, пп кпм се нисмп прпславили ни кад је у питаоу 
демпкратишнпст друщтва. Дпк нам је здравствп на ппследоем, 34. месту лествице, пп демпкратишнпсти 
смп "упали" у групу пплудемпкратија, где су и Хрватска, Бугарска, Румунија, Црна Гпра и Македпнија. 
Истраживаши Фридпм хауса пцеоивали су бпдпвима пд један дп седам, с тим щтп је један највища, а 
седам најнижа пцена. У већини пвих пбласти Србија је нещтп исппд "златне средине" (3,25). Ипак, пп 
независнпсти медија (пцена 4), кпрупцији (пцена 4,25) и владавини права (пцена 4,5), међу лпщије 
рангиранима смп. 
 
- Ситуацију треба схватити крајое пзбиљнп јер већ дуже времена ми не самп да не напредујемп, већ 
назадујемп. Пшигледан је пример индекс перцепције кпрупције - каже Владимир Гпати из 
Транспарентнпсти Србија. 
Такп смп на листи Транспаренси интернещнела претпрпщлу гпдину заврщили на 78. месту пд 178 
земаља, а прпщлу на 86. пп кпрупцији. А ппследице су пшигледне. Тамп где је виспк степен кпрупције, 
слабији је екпнпмски развпј, али и степен демпкратије и људских права. Затп су нас Чещка, Ппљска и 
Слпвенија пдавнп претекле. 
Према ппказатељима Светскпг екпнпмскпг фпрума, ми смп на 128. месту пд 142 земље кад је у питаоу 
железнишка инфраструктура, 131. смп пп квалитету путева, 128. пп независнпсти судства. Србија је трећа 
пп пдливу мпзгпва и 102. пд 139 земаља пп ефикаснпсти тржищта рада. 
- Ташнп је да смп пп већини критеријума лпще кптирани у Еврппи, али смп, акп тп тещи, у далекп бпљпј 
ситуацији пд афришких, сирпмащних азијских и латинпамеришких, кап и пд пацифишких земаља - каже 
Гпран Никплић, екпнпмиста. 
Пваква ппзиција не треба да нас изненађује, јер смп на дну Еврппе цеп век. Списак пнпга пп шему смп 
сада бпљи негп пре деценију није мали, али су и други у међувремену напредпвали, па се наще 
ппзиције на светским ранг-листама нису ппбпљщале. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:383219-Rejting-Srbije-quotPlivamoquot-po-dnu
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Ипак, прпдужен је живптни век, ппрастап је брпј пбразпваних, ппказујемп благе ппмаке у пппуоаваоу 
ПИСА тестпва, драстишнп је ппала смртнпст пдпјшади. Дпк је пре ппла века умиралп свакп десетп дете 
дп гпдину дана, данас умире оих седам на 1.000. И ппред тпга, мпрталитет нам је изузетнп виспк. Тп је 
затп јер смп једна пд 10 најстаријих нација на свету. Псим тпга, каже Иван Маринкпвић из Центра за 
демпкратска истраживаоа, запстајемп и пп превенцији: 
- Стппа кардипваскуларних бплести нам је изузетнп виспка, кап и стппа пбплеваоа пд тумпра. У првпм 
слушају смп псми, а у другпм делимп треће местп у свету. Затп нам треба мнпгп бпља здравствена 
защтита. 
У РАСЕЈАОУ 10.000 НАУШНИКА 
СРПСКА наушна дијасппра данас брпји вище пд 10.000 истраживаша. Из Министарства науке и прпсвете 
ппрушују да пни кпнстантнп, са маое или вище успеха, ппкущавају да пдлив мпзгпва сведу на разумну 
меру. Издвајаоа за науку из брутп дпмаћег прпизвпда су са 0,27 ппвећана на 0,47 пдстп, а предвиђенп 
је да дп 2015. дпстигну један прпценат. 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:383185-Ne-pomazu-ni-vece-plate 

Не ппмажу ни веће плате 

АУТПР: М. Н. С.   

Пензије и примаоа у јавнпм сектпру без замрзаваоа, а ПДВ ће бити већи бар три пдстп. "Кпверте" 

без стега неће дпнети бпљи живпт, јер ће уз раст ппреза све бити скупље 

ЗАМРЗАВАОА плата у јавнпм сектпру и пензија, иакп вище пута најављивана кап ургентна мера щтедое, 

неће бити - сазнају "Нпвпсти" у Влади. "Пслпбађаое" примаоа пд стега дпбра је вест, ппсебнп за скпрп 

три милипна грађана кпји зависе пд државне касе, али тп не знаши да ће бпље живети. Цене ће ускпрп 

сигурнп бити веће, јер ће ппрез на дпдату вреднпст бити ппвећан, и тп најверпватније на 21 пдстп. 

Државна власт пдлушила је да пдустане пд замрзаваоа пензија и плата, јер таква мера, према 

прпценама, дала би вище щтете негп кпристи. Једна пд ппследица бип би јпщ већи пад ипнакп 

десеткпване пптрпщое. Са јпщ таоим кпвертама грађани би били принуђени да дпдатнп смаоују свпје  

куппвине 

- Статистишки ппдаци ппказују гпдищои пад прпмета у малппрпдаји пд 6,2 пдстп, али реалнп, пазари су 

маои и дп 20 пдстп - указује сагпвпрник "Нпвпсти". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:383185-Ne-pomazu-ni-vece-plate
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- Када би у пвпм тренутку и плате у јавнпм сектпру и пензије ставили "ппд лед", без пбзира на 

симбплишна ппвећаоа, ппсебнп кпд примаоа најстаријих суграђана, прпмет би сигурнп бип знатнп 

маои. Све тп се прелива на прпизвпдоу, кпја ће бити све скрпмнија, а самим тим би и брутп друщтвени 

прпизвпд бип пзбиљнп угрпжен. 

 
ПТПУШТАОАПВЕ гпдине међу државним службеницима неће бити птпущтаоа. Репрганизација радних 

места у свим сектприма кпји се финансирају из државне касе сашекаће, какп "Нпвпсти" сазнају, прплеће 

2014. гпдине. 

 

Пкп 1,7 милипна најстаријих грађана дпбилп је у мају ппвищицу априлских примаоа пд 3,46 пдстп, а и 

заппслени у јавнпм сектпру дпбили су тплику "ппвищицу". Дпк су пензипнери прпсешнп дпбили 828 

динара вище, јавна је тајна да је раст примаоа државне администрација бип, ипак, знатнп већи. Према 

неким прпценама, оихпве плате ппрасле су за пкп 15 пдстп. Тплики раст није надградилп самп 

гпдищое усклађиваое с растпм пптрпщашких цена, већ и ппсебан нашин рангираоа заппслених 

службеника. Мнпгпбрпјни су са већим кпефицијентима "заслужили" и веће плате. 

- Замрзаваое плата и пензија не би ималп велики ефекат на ущтеду, али тп би била дпбра ппрука да 

држава жели спцијалну правду - каже Љубпдраг Савић, прпфеспр Екпнпмскпг факултета. - Ипак, билп би 

дпбрп да држава прибегне бар замрзаваоу, акп не и смаоеоу виспких плата, кпје су шесте, какп у 

јавним предузећима, такп и у Нарпднпј банци Србије. Невпрпватнп звуши ппдатак да је прпсек плата у 

НБС - 108.000 динара. Држава би мпгла и да укине правп дпбрп ппзиципнираним шинпвницима да 

примају зараде на вище места. 
 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zene-slabije-placene-od-muskaraca.sr.html 

Жене слабије плаћене пд мущкараца 

АУТПРКА: К. Ђпрђевић 

Иако подаци говоре да четири петине жена и мушкараца у Србији живи у браку, статистичари 

бележе константан пад броја закључених бракова 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zene-slabije-placene-od-muskaraca.sr.html
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Иакп су жене у Србији гптпвп истп пбразпване кап и мущкарци, пне су шещће незаппслене и маое су 
плаћене – п тпме сведпше статистика зарада из септембра 2010. гпдине, кпја гпвпри да је плата жена 
заппслених у здравственпј и спцијалнпј защтити изнпсила 48.437 динара, а плата мущкарца 59.415 
динара. Зарада жена у државнпј управи изнпси 57.783 динара, а мущкарац на истпм раднпм месту 
дпбија 60.148 динара. Псим щтп су маое плаћене на истпм раднпм месту, жене прпвпде шак два сата 
дневнп вище на неплаћеним ппслпвима у дпмаћинству, а ппдаци гпвпре да вище пд 60 пдстп 
припадница лепщег ппла у нащпј земљи, псим у сппственпј ппрпдици, ради и у другпм дпмаћинству – 
најшещће ппмаже свпјим старим и бплесним рпдитељима у кућним ппслпвима. 

Језик брпјки и слпва такпђе гпвпри да седам пдстп жена у Србији спада у категприју сампхраних 
рпдитеља и саме нпсе терет ппдизаоа детета. Иакп ппдаци гпвпре да шетири петине жена и мущкараца 
у Србији живи у браку, статистишари бележе кпнстантан пад брпја закљушених бракпва, кпјих је 2010. 
гпдине билп за пкп трећину маое негп 1980. гпдине. 

Пвп су самп неки пд занимљивијих ппдатака кпји се налазе у коизи „Жене и мущкарци у Србији: щта 
нам гпвпре брпјке”, кпју пптписује др Марина Благпјевић-Хјуспн, наушна саветница у Институту за 
криминплпщка и спциплпщка истраживаоа у Бепграду.  

Псврћући се на прпблем нискпг фертилитета у нащпј земљи, др Мирјана Бпбић, прпфеспр спцијалне 
демпграфије на Филпзпфскпм факултету у Бепграду и рецензент коиге „Жене и мущкарци у Србији: щта 
нам гпвпре брпјке”, уппзприла је да се без пзбиљне интервенције државе у правцу ппдизаоа квалитета 
свакпдневнпг живпта, наталитетна статистика неће прпменити. 

„Ппследоа генерација жена у нащпј земљи кпја је рађала дпвпљнп деце за репрпдукцију нације рпђена 
је између 1922. и 1926. гпдине. У свим земљама јужне Еврппе бележи се ниска стппа фертилитета, јер 
недпстају дпбре пппулаципне пплитике кпје пмпгућавају усклађиваое јавне и приватне сфере. Насупрпт 
неким ретрпградним тумашеоима спциплпга да жене збпг свпг себишлука и лагпднпсти неће да рађају 
вище деце, сва пзбиљна спцип-психплпщка истраживаоа гпвпре да пна жена кпја није задпвпљна 
свпјим партнерпм, бракпм и рпдитељствпм неће да рађа децу. Фпрмула за бпљи фертилитет гласи: 
партнер плус срећа једнакп дете, а не партнер плус дете једнакп – срећа”, истакла је др Мирјана 
Бпбић.   

Пна је пценила да у нащем друщтву ппстпји велика кпнфузија вреднпсти – са једне стране се пд жене 
пшекује да буде заппслена, али се истпвременп сматра да дете заппслене мајке пати, јер пстаје самп кпд 
куће, пднпснп у пбданищту. 
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Slab-dinar-prazni-budzet-Srbije.sr.html 

Слаб динар празни и бучет државе 

АУТПРКА: Аница Телескпвић 

Укпликп еврп дпђе на 120 динара, јавни дуг би дпгурап дп 60 пдстп БДП-а, ппказују рашунице Фискалнпг 

савета 

Пази щта желищ, мпжда ти се и пствари! Пвим решима је Владимир Вушкпвић, шлан Фискалнпг савета, 
јуше кпментарисап изјаву Јпзефа Акермана, генералнпг директпра Дпјше банке, да Србија мпже да се 
задужи и дп 60 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда. Рашунице Фискалнпг савета ппказују да укпликп би дп 
краја гпдине курс дпстигап вреднпст пд 120 динара за један еврп, Србија би већ била на нивпу пд 60 
пдстп БДП-а. 

Пп закпну п бучетскпм систему, државни зајам не би смеп да пређе 45 пдстп БДП-а. А пдгпвпр на 
питаое дпкле смп стигли – ппследоих некпликп месеци је ускраћен ппреским пбвезницима, јер је 
Министарствп финансија престалп да пбјављује те ппдатке. У Фискалнпм савету, ипак, израшунали су да 
је дуг већ прещап 50 пдстп брутп прпизвпда. И тп при вепма кпнзервативнпј прпцени вреднпсти курса 
пд 111 динара за еврп. Защтп је за нивп дуга важна курсна листа? Затп щтп су државни зајмпви 
углавнпм у странпј валути, дпк се БДП пбрашунава у динарима, па се са падпм вреднпсти курса ппвећава 
ушещће дуга у брутп прпизвпду. 

У Фискалнпм савету дпдају да се врлп шестп превиђа шиоеница да Србији тек предстпји трпщак пп 
пснпву реституције и да држава треба грађане да пбещтети за некада пдузету дедпвину. Све заједнп тп 
ће нас кпщтати вище пд 1,7 милијарди евра, пднпснп пкп пет пдстп БДП-а. 

– Ми смп већ дубпкп ущли у црвену зпну и на нпве ппзајмице државе не смемп безбрижнп да гледамп 
– уппзправа Вушкпвић. 

Чак и кад би се мере Фискалнпг савета, кпје, између псталпг, ппдразумевају замрзаваое плата и пензија 
и ппвећаое ПДВ-а, пдмах примениле, јавни дуг би на крају гпдине бип на нивпу пд пкп 54 пдстп. Дуг би 
наставип да расте и тпкпм 2013. гпдине, јер је тренд раста вепма тещкп препкренути. Нивп државнпг 
зајма ппшеп би да се пбара тек 2014. гпдине. Чланпви Фискалнпг савета нису усамљени у тпј прпцени. И 
пни кпји нас гледају са стране јавни дуг виде кап ризик. Аналитишари Ерсте групе прпцеоују да ће јавни 
дуг дп краја гпдине бити већи пд 55 пдстп и тп са курспм пд 116 динара за еврп. 

Без пбзира на тп щтп критеријуми Еврппске уније дпзвпљавају земљама шланицама да оихпв државни 
дуг буде дп 60 пдстп БДП-а, тп према Вушкпвићевпј пцени, не мпже да важи за Србију. Јер, истраживаоа 
ппказују да пплпвина земаља у развпју кризу јавнпг дуга дпживи већ на нивпу задуженпсти маоем пд 
50 пдстп брутп прпизвпда. 

А защтп за Србију дпдатнп ппвећаое дпзвпљенпг нивпа задуживаоа на 60 пдстп не би билп дпбрп, 
мпжда је најбпље пбјаснип гувернер Дејан Шпщкић јпщ пре некпликп месеци: „Граница је 
усппстављена на тпм нивпу за земље кпје имају релативнп редпван и једнпставан приступ 
међунарпднпм финансијскпм тржищту. Ми нисмп таква земља. Тих 45 пдстп у нащем закпну п 
бучетскпм систему дпбра је мера и не би требалп да се лимит ппвећава навище”. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Slab-dinar-prazni-budzet-Srbije.sr.html
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За државу је увек бпље, казап је први шпвек централне банке, да има нивп дуга кпји је исппд те гпрое 
границе и да ппстпји пдређени маневарски прпстпр за слушај пптребе. 

И тпкпм прпщле гпдине, гувернер је некпликп пута јавнпсти слап ппруке да Србија мпже да настави да 
се задужује самп укпликп тп дпзвпли привредни раст. Јер, дпк гпд земља има релативнп динамишну 
стппу привреднпг раста јавни дуг, пп правилу, није прпблем. У супрптнпм, државе такп мпгу да уђу у 
маказе и пнда, укпликп су, ущле у тај прпблем с виспким нивппм јавнпг дуга пнда их „казни” 
финансијскп тржищте. И тп тиме щтп каже да та држава има маои степен сппспбнпсти враћаоа дугпва у 
дугпм рпку и ппдигну им каматне стппе на задуживаое, щтп дпдатнп ппгпрщава ситуацију, пбјащоавап 
је гувернер. 

У Фискалнпм савету истишу да и неке земље кпје су шланице Еврппске уније имају мнпгп нижи нивп 
јавнпг дуга пд нас, пппут Бугарске (20), Летпније и Литваније (пкп 40 пдстп). Какп је пнда мпгуће да 
Јапан себи мпже да дпзвпли нпвп дуга и пд 200 пдстп БДП-а. 

– Државни дуг Јапана је индексиран у јенима, дакле оихпвпј наципналнпј валути – кажу у Фискалнпм 
савету. – Такпђе, пни су извпзнп пријентисана екпнпмија, щтп знаши да сами у сппственпј валути мпгу да 
сервисирају свпје пбавезе. Никада кап земља нису дпживели банкрпт, оихпв рејтинг на финансијскпм 
тржищту је велики. Кап нарпд су, такпђе пкренути щтедои, такп да ми ни у кпм слушају не мпжемп да се 
уппређујемп нити с Јапанпм, нити са развијеним еврппским земљама – кажу у Фискалнпм савету. 

Сппреоа збпг мереоа 
Нарпдна банка Србије и Министарствп финансија разлишитп мере нивп јавнпг дуга, а та разлика је 
првенственп метпдплпщке прирпде. Такпђе, Министарствп финансија је недавнп ппшелп да пбјављује 
уппредне ппдатке п нивпу јавнпг дуга пп критеријумима Еврппске уније, али и пп нащем закпну п 
јавнпм дугу. Разлика је у тпме щтп су нащи прпписи ригпрпзнији и у јавни дуг укљушују и државне 
гаранције, дпк се пп Мастрихту рашунају самп активиране. Међутим, пд две милијарде гаранција, 
кпликп је наща држава издала, шак пплпвина је активирана. У струшнпј јавнпсти мпже да се шује и пцена 
да свуда у Еврппи и сива екпнпмија улази у пбрашун БДП-а. Кпд нас тп није слушај. Збпг тпга су нащи 
капацитети за задуживаое смаоени. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/327344/Jacanje-dinara-za-03-odsto-danas-11527-za-evro 

Јашаое динара за 0,3 пдстп, данас 115,27 за еврп 

ИЗВПР: Бета   

Динар је данас пјашап према евру за 0,3 пдстп и званишан средои курс изнпси 115,2687 динара за један 

еврп. 

Према званишнпм средоем курсу НБС, еврп кпщта 38 пара маое негп јуше када је курс бип 115,6515 
динара за један еврп. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/327344/Jacanje-dinara-za-03-odsto-danas-11527-za-evro
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На месешнпм нивпу динар је према евру слабији за 2,9 пдстп, на гпдищоем за 13,6 пдстп, а пд ппшетка 
2012. гпдине за 9,2 пдстп. 

  
Динар је пве гпдине бип најјаши 11. јануара, када је један еврп кпщтап 103,6922 динара. 
  
Централна банка је пве гпдине на међубанкарскпм девизнпм тржищту прпдала укупнп милијарду и 
288,8 милипна евра да би стабилизпвала курс. 
 

 

 


